
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
(obowiązuje od 1 września 2020r.)

Regulamin został opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole
Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze w okresie epidemii COVID-19, dotyczące
wszystkich pracowników oraz rodziców i uczniów uczęszczających do tej placówki.

2. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia COVID–19.

§ 2
PRACA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JAKUBAWEJHERAW GÓRZE

1. Uczniowie w szkole mogą przebywać według określonego harmonogramu
w godzinach od 7.00 do 16.00.

2. Organizacja pracy klas:
a) każda klasa przebywać będzie w miarę możliwości lokalowych w wyznaczonej

sali,
b) nauczyciele organizują uczniom pobyt na boisku szkolnym z zachowaniem

zmianowości grup i dystansu między nimi,
c) do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie,
d) w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacjach telefonicznych (ustalenie daty

i godziny spotkania), rodzic może wejść na teren szkoły z zachowaniem
środków bezpieczeństwa.

3. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę
zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka,
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

4. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie), uczeń
i pracownicy szkoły przebywają w maseczce lub przyłbicy.

5. Dzieci spożywają posiłki w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu i czasie. Przed
i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.

6. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:
a) tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko z klas 0 – III i przychodzi

tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce, uczniowie klas IV – VIII
mogą przychodzić samodzielnie,

b) rodzic jest zobowiązany do mierzenia temperatury dziecka przed wyjściem do
szkoły,

c) rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka,
jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego
w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci
i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra,



d) dzieci korzystające z opieki świetlicy przyprowadzane są zgodnie
z harmonogramem,

e) bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych
miejscach w placówce),

f) pracownik dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru temperatury
wchodzącemu dziecku,

g) jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby pracownik dyżurujący ma prawo
odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności
udania się na konsultacje lekarskie.

7. Odbieranie dzieci z klas 0-III:
a) rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko, osoba dyżurująca

powiadamia nauczyciela o przyjściu rodzica,
b) nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej osobie.

8. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, nie mogą
pożyczać ww. przedmiotów od innych uczniów.

9. Sprawdziany, prace klasowe i dłuższe prace pisemne podlegają kwarantannie co
najmniej dwóch dni.

10. W widocznym miejscu jest umieszczona lista z numerami telefonów: organu
prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.

11. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
12. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w uzasadnionych przypadkach

dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i PSSE może zawiesić
zajęcia w szkole. Szkoła może przejść na system nauki hybrydowej lub zdalnej.
Rodzic pozostanie o tym poinformowany przez e – dziennik i stronę internetową
szkoły.

§ 3
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala procedury wewnętrzne i dostosowuje je do specyfiki pracy szkoły.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków

do dezynfekcji.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego.
4. Przekazuje rodzicom informację o wytycznych obowiązujących w szkole.
5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania

dziecka lub pracownika.
6. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do

dezynfekcji rąk i powierzchni, a także instrukcje jak zdejmować rękawiczki
jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną.

8. Zapewnia dostęp do dozownika z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosza na odpady
komunalne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia mydła oraz
instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk umieszczone w widocznych miejscach,
a przy głównych dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

9. Informuje o bezwzględnej konieczności mycia rąk (w trakcie pracy).
10. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji rąk (przy każdym wejściu/

wyjściu z palcówki /w trakcie pracy) płynem do dezynfekcji rąk.



11. Dyrektor dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego
stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.

§ 4
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z obowiązkami w czasie trwania
epidemii.

2. Każdy pracownik zobowiązany jest po wejściu do placówki do dokonania pomiaru
temperatury.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka)
pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

4. Do budynku wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą wejściem głównym.
5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcją.
6. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
7. Nauczyciele:

a) kontaktują się z rodzicami poprzez e – dziennik, w wyjątkowych sytuacjach
telefonicznie,

b) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały
wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć
w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje
zachowanie, bez lęku,

c) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci
umieszczonej w widocznych miejscach,

d) przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie
myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety,

e) unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu,
f) wietrzą salę co najmniej raz na godzinę,
g) wyznaczony nauczyciel czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka,

u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem,
h) odbierają od rodziców przy wejściu do sali gimnastycznej od strony parkingu

dzieci oddziału przedszkolnego oraz klasy I i prowadzą do sal na zajęcia,
i) odprowadzają po zakończonych zajęciach dzieci oddziału przedszkolnego oraz

klasy I do świetlicy lub wyjścia przy sali gimnastycznej od strony parkingu.
8. Personel obsługi:

a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
b) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
c) dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła,

uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów,
d) czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia

zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

§ 5
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Rodzice zapoznają się z wytycznymi opracowanymi na czas funkcjonowania szkoły
w okresie epidemii COVID-19 i podpisują zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka



oraz oświadczenie rodzica (wzory umieszczone na stronie internetowej szkoły).
Podpisane dokumenty uczniowie przekazują wychowawcom w dniu 1 września 2020r.

2. Podstawową formą kontaktu rodziców ze szkołą jest dziennik Uonet+, do którego
rodzic ma obowiązek zaglądać co najmniej 1 dziennie.

3. Każdy rodzic musi mieć swój dostęp do e – dziennika, nie może udostępniać go
swojemu dziecku.

4. Rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego oraz ucznia klasy I przyprowadza dziecko
do wejścia przy sali gimnastycznej od strony parkingu i przekazuje dyżurującemu
nauczycielowi, w tym samym miejscu odbiera swoje dziecko.

5. Rodzic dziecka, które uzyskało stosowne zaświadczenie lekarskie (nie dotyczy
zwykłego zwolnienia lekarskiego) o przeciwwskazaniach do uczęszczania do szkoły
informuje o tym wychowawcę – dziecko to będzie kontynuowało naukę na odległość.

6. Rodzic dziecka za skłonnościami alergicznymi lub problemami skórnymi zaopatrza
dziecko we własne środki dezynfekcji.

7. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia
dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko - bez
objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:

a) z osobą chorą na koronawirusa,
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

8. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania
dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało.

9. Rodzice są zobowiązani poinformować na piśmie wychowawcę klasy o przewlekłych
chorobach dziecka, które objawiają się kaszlem, kichaniem, dusznościami (alergie,
astma), informuje o przeciwwskazaniach do noszenia przez dziecko
maseczki/przyłbicy.

10. Rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze
do i ze szkoły (dotyczy uczniów korzystających z dowozów).

11. Rodzice wyposażają dzieci w przybory, materiały potrzebne na zajęcia i środki
higieny osobistej (nie ma możliwości pożyczania tych rzeczy od osób trzecich).

12. Rodzice są zobowiązani do obłożenia podręczników, ćwiczeń i zeszytów
plastikowymi okładkami.

13. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.

14. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu,
nosa i ust.

15. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.

16. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do
dezynfekcji rąk, wg instrukcji.

17. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu
i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły. W przypadku, gdy rodzic nie
może odebrać telefonu jest zobowiązany jak najszybciej oddzwonić.

18. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica dziecka
podejrzanego o zarażenie wszczyna się procedurę powiadomienia pedagoga
i dyrektora, a następnie instytucji zewnętrznych.

19. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny,
potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek
natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.



§ 6

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i wytycznymi
obowiązującymi w szkole w czasie epidemii oraz słuchania poleceń nauczycieli
i pracowników szkoły.

2. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z wyznaczonym planem lekcji, nie wcześniej
niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.

3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczce i dezynfekują ręce, czekają na pomiar
temperatury dokonany przez pracownika szkoły.

4. Uczniowie unikają witania się poprzez przytulanie i podawanie ręki.
5. Uczniowie powinni unikać dłuższego przebywania w obrębie szafek (szatni)

i w toaletach.
6. Na terenie szkoły uczniowie są zobowiązani do stosowania ogólnych zasad higieny

przyjętych w szkole, w tym zachowania dystansu 1,5m w czasie trwania epidemii
koronawirusa.

7. W czasie lekcji uczeń nie może chodzić po klasie i zmieniać miejsca w ławkach
z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji za zgodą nauczyciela.

8. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych przyborów i materiałów, których
nie mogą udostępniać osobom trzecim.

9. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenia
nie dotyczą dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieci
z niepełnosprawnościami.

10. Uczeń spożywa własne kanapki i napoje w wyznaczonym przez nauczyciela czasie
oraz miejscu, przy zachowaniu zasad higieny.

11. Uczeń spędza przerwy międzylekcyjne w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela
dyżurującego:
a) w przypadku sprzyjających warunków pogodowych na boisku szkolnym,
b) w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w budynku szkolnym
w wyznaczonych miejscach.

12. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I są odbierani od rodziców
i przyprowadzani przez nauczyciela lub wyznaczonego pracownika.

13. Uczeń zgłasza nauczycielowi swoje złe samopoczucie.
14. Do świetlicy uczęszczają tylko uczniowie dojeżdżający i dzieci rodziców pracujących,

którzy zgłosili taką potrzebę.
15. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki na określonych zasadach.
16. Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywa się zgodnie z przyjętymi w szkole

procedurami.

§ 7
POSTĘPOWANIE NAWYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. Nauczyciel, który zaobserwuje u dziecka objawy chorobowe podobne do zakażenia
koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”)
zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

2. Dyrektor/pracownik administracji/wychowawca zawiadamia rodziców o zaistniałej
sytuacji.

3. Wyznaczony pracownik:



a) niezwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny z długimi
rękawami, maseczkę i rękawiczki, po czym zakłada dziecku maseczkę,

b) niezwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. izolatorium,
c) pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości.

4. Po otrzymaniu od dyrektora, pracownika administracji lub nauczyciela informacji
o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły
w ciągu 60 minut.

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka
dzwoni na nr 112. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Wejherowie:
kontakt telefoniczny 58 677-79-01, faks: 58 677-79-03, Adres e-mail
psse.wejherowo@pis.gov.pl.

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia izolacji,

b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza
się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki,

c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno –
epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa,

d) po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą
z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie
zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry,

e) zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała
kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem,

f) we wszystkich czynnościach należy stosować jak najmniej kontaktu
bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze zapewnia niezbędne środki

bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki
zakażenia COVID-19.
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